
     

Publicãm numele bolnavilor pentru a
      asigura o cât mai bunã informare cu privire la

         starea membrilor bisericii. Vã rugãm sã-i
      vizitaþi pe cei care sunt bolnavi ºi sã ne
         informaþi despre orice modificare a stãrii lor.

       Pentru a obþine adresele persoanelor bolnave,
      vãrugãm sãluaþi legãturacu pastorul bisericii.

       

 1. Adam Floarea
  2. Alexe Maria
                   3. Alexe Ion
 4. Baciu Zoia
 5. Barbu Zoica
 6. Blasek Aurelia
 7. Chiþoiu Constanþa
 8. Cibu Maxim
 9. Cojocaru ªtefan
                 10. Craºovan Petru 
                 11. Ene Lucreþia
                 12. Ignat Maria
                 13. Ion Rozalia
                 14. Ionescu Eugenia
                 15. Ivaºcu Maria
                 16. Lãzãrescu ªtefan
                 17. Micu Gherghina
                 18. Mihai Constantin
                 19. Mihãilescu Marta
                 20. Mitu Emilia
                 21. Nica ªtefia
                 22. Omota Nicu
                 23. Radu Aniºoara
                 24. Radu Petricã
                 25. Rãdulescu Venera
                 26. Sas Florian
                 27. Sãcãcean Elena
                 28. Sãcãcean Gheorghe
                 29. Scântei Gheorghi 
                 30. Simion Adrian
                 31. Slujitoru Angela
                 32. Stan Constantin
                 33. Topalã Zenovia
                 34. Þoldan Lina
                 35. Tudose Laurenþiu
                 36. Uniºor Cornelia
                 37. Vasilescu Jean 
                 38. Voinea Simona
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SÃPTÃMÂNII 
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Anunþuri:

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul

s Perseverenþa în post ºi rugãciune
s Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
s F
s 
s Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
s Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
s Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

ormarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor

Lucrarea harului în viaþa fugarului
Geneza 28:10-22

Dacã Avraam este patriarhul chemat sã plece în cãlãtoria credinþei, iar 
Isaac este un patriarh care rãmâne mai mult sã mediteze pe câmp sau la corturi, 
Iacov fuge. Iacov este patriarhul fugar. Fuge de fratele sãu. Fuge de soþia sa, Lea. 
Fuge de socrul sãu, Laban. Fuge dupã binecuvântare. Fuge de Dumnezeu. Fuge de 
fricã… (Geneza 28:10; 31:20-22, 27, 31; 35:1, 7). Frica. Fuga. Da, sunt rãscumpãrate 
prin har în marele plan de rãscumpãrare.

În goana lui nebunã, Iacov este permanent urmãrit de harul divin. Care 
este lucrarea harului în viaþa fugarului Iacov?

1. Harul îl salveazã (Geneza 28)
Iacov era în pericol de moarte. Fratele sãu pe care îl înºelase, Esau, urmãrea sã-l 
ucidã. Iacov fuge de acasã, evadeazã din realitatea cumplitã, dar Dumnezeu îl 
invadeazã în vis. Dumnezeu i se aratã când era mai nevrednic, îi face promisiuni 
necondiþionate ºi îl salveazã. Iatã, Eu sunt cu tine; te voi pãzi pretutindeni pe 
unde vei merge… cãci nu te voi pãrãsi, pânã nu voi împlini ce-þi spun (Geneza 
28:15). Ce este aceasta? Har!

          2. Harul îl supune (Geneza 29-32)
Iacov este salvat de fratele sãu, dar nu este încã salvat de sine însuºi. Dumnezeu 
are un leac pentru ºlefuirea înºelãtorului. Familia ºi slujba. Socrul ºi oile. Timp de 
douãzeci de ani Iacov este sub mâna de fier a socrului sãu ºi sub greutãþile vieþii de 
familie. Prin toate acestea Iacov recunoaºte harul lui Dumnezeu: Dacã n-aº fi 
avut cu mine pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi 
dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a vãzut suferinþa mea… 
(Geneza 31:42) Ce este aceasta? Har!

         3. Harul îl separã (Geneza 33-34)
Reîntors în þara lui, Iacov cel salvat ºi supus este acum separat, atât de fratele sãu 
Esau, cât ºi de canaaniþi. Atât separarea de fratele sãu, cât ºi cea de canaaniþi sunt 
experienþe dureroase. Fricã, sacrificiu, luptã. Dumnezeu nu-l lasã sã se opreascã la 
jumãtatea drumului. Ce este aceasta? Har!

           4. Harul îl sfinþeºte (Geneza 35)
Dumnezeu nu-l lasã pe Iacov sã se opreascã din drum pânã nu se întoarce la Betel, 
acolo unde i se arãtase pe când fugea de fratele sãu. Iacov cheamã toatã familia lui 
la sfinþire, sã scoatã toþi dumnezeii strãini din mijlocul lor, ca sã se poatã sui la 
Betel, la Casa lui Dumnezeu. Aici la Betel, Dumnezeu i s-a arãtat din nou ºi l-a 
binecuvântat. Ce este aceasta? Har!

De când fugi? De cine fugi? Încotro fugi? Unde mã voi duce departe de 
Duhul Tãu ºi unde voi fugi departe de faþa Ta? Oriunde ai fugi, harul divin te 
urmãreºte ca sã te salveze de moartea veºnicã, sã te supunã iubirii lui Dumnezeu, 
sã te separe de rãu ºi sã te sfinþeascã pentru a te închina lui Dumnezeu. Opreºte-te 
din fugã! Rãspunde harului care te cheamã! Veniþi la Mine toþi cei trudiþi ºi 
împovãraþi ºi Eu vã voi da odihnã (Matei 11:28). 
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EVENIMENT EVANGHELISTIC. Prin harul lui Dumnezeu, duminicã,                  
20 decembrie, vom avea un eveniment evanghelistic pentru pãrinþi ºi copii. 
Descoperã taina Crãciunului este o invitaþie pentru toatã familia. Sã ne rugãm ºi sã 
ne invitãm prietenii, rudele, vecinii la acest eveniment care va avea loc la 
Auditorium Pallady, în cartierul nostru. Vã rugãm sã luaþi invitaþii din holul 
bisericii ºi sã le oferiþi celor dragi, vecinilor, nepoþilor etc.

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã în cadrul grupurilor de ucenicie 
se va studia din Evanghelia dupã Luca 2:21-38, lecþia: Pruncul Preot la Templu. 
Vã aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studierea 
Cuvântului lui Dumnezeu.

ªEDINÞÃ DE COMITET. Miercuri, 09 decembrie, de la ora 19.00, invitãm 
fraþii din comitetul bisericii la ultima ºedinþã lunarã din anul acesta. 

CATEHEZÃ. Reamintim celor interesaþi cã în biserica noastrã se desfãºoarã un 
curs de catehizare, adicã un curs de iniþiere în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale 
Scripturii.  Dorim ca cei care participã la acest studiu sã cunoascã adevãrurile 
fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului ºi sã experimenteze 
trãirea unor vieþi creºtine autentice. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa 
de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã studiul biblic pentru surori, studiu care are 
loc în fiecare joi de la ora 18.00, în corpul din faþã, la etaj.

GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în 
fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii, surorile ºi tinerii care 
doresc sã mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au 
loc în corpul din faþã, la etaj.  

CITIREA BIBLIEI. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii 
trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Vom urmãri planul 
rãscumpãrãrii aºa cum a fost derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la 
Apocalipsa. Saptãmâna aceasta se va citi  Geneza 47-50; Exod 1-3.

  

Veniþi la Mine toþi cei trudiþi 
ºi împovãraþi ºi Eu vã voi da 

odihnã (Matei 11:28).

Aria de slujire: 

POSTUL ªI RUGÃCIUNEA

s
s
s

s

s

s
s
s
s

Post ºi rugãciune pentru misiunea din luna decembrie
Post ºi rugãciune pentru curãþire, smerire ºi împuternicire
Post ºi rugãciune pentru îndrãznealã ºi perseverenþã în 

mãrturisire, pentru fiecare credincios
Post ºi rugãciune pentru cei care vor primi invitaþii, ca sã 

rãspundã chemãrii 
Post ºi rugãciune pentru cei care vor fi implicaþi direct pe 

teren (penitenciar, spitale, ºcoli, grãdiniþe, Auditorium Pallady)
Post ºi rugãciune pentru cãlãuzirea Bisericii Harul în toate deciziile ºi acþiunile ei viitoare
Post ºi rugãciune pentru alegerea unui nou pãstor anul viitor
Post ºi rugãciune de mulþumire pentru anul care a trecut
Post ºi rugãciune pentru har în anul viitor
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C O R U L   C O P I I L O RM i s i u n e d e s ã r b ã t o r i

Sora Cornel Minodora

mulþumire cã Dumnezeu s-a îndurat de ea ºi a 
mântuit-o

mulþumire pentru cã Dumnezeu i-a purtat de grijã 
în toate nevoile familiei

sãnãtate fizicã ºi spiritualã 
mântuirea fiicei, Andreea

Fam. Stroe George ºi Silvia

mulþumire pentru biserica HARUL 
mulþumire pentru îndelunga rãbdare a lui 

Dumnezeu faþã de ei
sã rãmânã tari în credinþã pânã la sfârºitul vieþii
mântuirea fratelui sorei Silvia, Valentin, a soþiei lui, 

Paula, ºi a fiului lor, Horia
mântuirea nepoatei fr. George, Marta
sãnãtate fizicã pentru amândoi

  

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 
Legea lui Hristos!  Galateni 6:2
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DRAGOSTEA  CARE  JERTFEªTE                                         

Într-o zi, Domnul Isus i-a urmãrit pe bogaþii vremii ce 
aruncau multe daruri în visteria templului. 
Printre aceºtia, El a zãrit o vãduvã foarte sãracã, ce a adus 
la Casa Domnului doar doi bãnuþi.
Observând sacrificiul acestei vãduve, Domnul Isus a fãcut 
o declaraþie surprinzãtoare:”adevãrat vã spun, cã aceastã 
vãduvã sãracã a aruncat mai mult decât toþi ceilalþi”.Prin  
aceste cuvinte, Domnul      
Isus a fãcut o evaluare neaºteptatã cu privire la mãrimea 
jertfei acestei vãduve. Jertfa ei, din punct de vedere al 
valorii materiale, însemna foarte puþin, dar din punct de 
vedere al dimensiunii dragostei ºi-al credinþei sale valora 
mai mult decât tot ceea ce oferiserã toþi ceilalþi.
                                                                                   În traducerea 
King James a Bibliei, titlul acestui pasaj este ”obolul 
vãduvei”.
                                            
 În legãturã cu acest sacrificiu, scriitoarea americanã 
Angela Akers a povestit o întâmplare interesantã. 

În timp ce aºtepta decolarea avionului cu care urma sã 
cãlãtoreascã spre Chicago, ea a început sã rãsfoiascã un 
catalog cu produse pe care le puteai procura direct din 
avion.
 Produsele erau însã foarte scumpe, accesibile doar celor 
cu foarte mulþi bani în buzunar.
             
 Chiar dacã nu intenþiona sã cumpere ceva, scriitoarea a 
început sã examineze, cu mare atenþie, fiecare produs în 
parte. 

 La un moment dat, în timp ce urmãrea bijuteriile, privirea 
i-a fost atrasã de un lãnþiºor ce purta numele”obolul 
vãduvei”. Cred cã ei nu glumesc când folosesc aceastã 
denumire, ºi-a zis scriitoarea. De aceea, a citit prezentarea 
acelui medalion cu ºi mai mare atenþie.
                                                                                                                                                                              
 Din explicaþiile prezentate în catalog, ea a înþeles cã niºte 
bijutieri au turnat în bronz moneda, de foarte micã 
valoare, ca a vãduvei din timpul Domnului Isus, dupã care 
au aurit-o ºi au pus-o apoi într-un lãnþiºor foarte fin de aur 
de 14 karate. Prin toate aceste operaþii, moneda lipsitã de 
importanþã a dobândit, datoritã bijutierilor, o mare 
valoare.

 Nu ºtiu dacã, atunci când a apreciat sacrificiul vãduvei, 
Domnul Isus s-a gândit la acest bãnuþ aurit, dar ºtiu bine cã 
El a avut în vedere inima darnicã ºi plinã de dragoste a 
acestei femei, pe care a apreciat-o pentru dãrnicia ºi 
sensibilitatea ei .

 Bãnuþul a avut valoare, nu datoritã aurului de 14 karate cu 
care a fost poleit mai târziu, ci datoritã faptului cã acesta 
exprima credinþa ºi dragostea unei inimi care s-a dãruit 
Domnului în întregime.

 TU  CÂT  EªTI  DISPUS  SÃ  DÃRUIEªTI  DOMNULUI  ?

Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, 
sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã. (Ioan 3:16)                                                                                                      

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u  al þ i i U n d r a m  de î n þ e l e p c i u n e
Un nou creºtin pakistanez acuzat de blasfemie

Pervaiz Masih, un creºtin pakistanez din Kasur, Punjab, 

care lucra la fabricarea cãrãmizilor de pãmânt ars, a cerut unui 

antreprenor banii pe care acesta i-i datora. La scurt timp, 

musulmanul l-a acuzat pe Pervaiz de insultarea numelui lui 

Mohamed, infracþiune demnã de pedeapsa cu moartea, potrivit 

legii pakistaneze a blasfemiei. Poliþia a târât-o în stradã pe soþia 

bãrbatului, care este invalidã, au smuls hainele de pe ea, 

încercând sã afle informaþii cu privire la locul în care era ascuns 

soþul ei. Apoi au reþinut alte patru rude ale bãrbatului. Pervaiz s-

a predat poliþiei, iar rudele lui au fost eliberate.

Rugaþi-vã sã i se facã dreptate curând. În mod 

normal, cei acuzaþi de legea blasfemiei lâncezesc în 

închisoare ani de zile.

Un caz similar care dureazã deja mai bine de ºase ani 

este situaþia Asiei Bibi, arestatã în 2009. Asia Bibi este o femeie 

creºtinã în vârstã de 50 de ani, care a fost condamnatã la moarte 

pentru blasfemie. Executarea este amânatã deja de ºase ani de 

presiunile ONG-urilor creºtine ºi Guvernele altor state.

Sentinþa pentru Asia Bibi a fost datã în noiembrie 2010 

în urma acuzaþiilor aduse de un grup de femei musulmane, care 

i-au interzis sã bea cu ele din aceeaºi fântânã. Condamnata 

neagã acuzaþiile. Autoritãþile pakistaneze au ignorat apelurile ºi 

protestele internaþionale prin care mii de creºtini au cerut 

eliberarea Asiei Bibi. Asemenea condamnãri la închisoare ºi 

chiar moarte sunt des întâlnite în Pakistan. În luna iunie 2015, 

Asia Bibi se afla în stare criticã de sãnãtate, avea o hemoragie 

intestinalã, vomita sânge, nu se mai putea deplasa, iar 

organizaþiile internaþionale spuneau cã se aflã în prag de 

moarte. O lunã mai târziu, la 22 iulie 2015, The Voice of the 

Martyrs anunþa cã un grup de trei judecãtori au suspendat 

decizia instanþelor anterioare ºi a oprit punerea în aplicare a 

pedepsei cu moartea în cazul Asiei Bibi din Pakistan. Totuºi, 

aceasta a rãmas în închisoare pentru cã sã fie protejatã de 

atacurile radicalilor musulmani. Potrivit autoritãþilor locale ºi 

conducerii închisorii, ea poate fi atacatã în orice moment ºi în 

libertate este expusã la un pericol mai mare, decât în închisoare.

Vã îndemnãm sã vã rugaþi în continuare pentru 

protecþia fizicã, emoþionalã ºi spritualã a Asiei Bibi ºi pentru 

familia ei. Rugaþi-vã ca Domnul sã le protejeze credinþa ºi sã 

foloseascã suferinþa lor pentru mântuirea altor oameni.

Rugaþi-vã pentru toþi creºtinii acuzaþi ºi condamnaþi 

pentru blasfemie. Rugaþi-vã sã devinã îngerii închisorilor ºi 

Domnul sã le dea puterea sã treacã cu bucurie ºi demnitate 

aceste încercãri.

Bibliile arse ºi zece creºtini amendaþi în 
Uzbekistan

Zece creºtini au fost amendaþi de o curte penalã din 
Uzbekistan pentru cã au avut o întrunire împreunã fãrã 
permisiunea statului. Instanþa a ordonat ca bibliile ºi cãrþile 
de cântãri bisericeºti care au fost confiscate sã fie distruse. 
Într-un alt caz, un creºtin din Taºkent a fost bruscat de cãtre 
poliþie pentru cã purta în geantã o biblie, iar apoi a fost 
amendat, anunþã Barnabas Fund.org

Curtea penalã din Karºi, regiunea Kaºkadaria, sud-
estul Uzbekistanului, în data de 25 septembrie a amendat 
trei creºtini de 50 de ori cât salariul minim lunar ºi alþi ºapte 
de 30 de ori cât salariul minim lunar pentru încãlcarea 
dreptului religios ºi pentru pãstrarea ilegalã a literaturii 
religioase, menþioneazã agenþia de ºtiri Forum 18. Aceeaºi 
curte a dispus ca bibliile, felicitãrile de Paºti ºi cãrþile de 
cântãri bisericeºti  toate care au fost confiscate de 
autoritãþile uzbece  sã f ie distruse.

Creºtinii continuau întrunirile lor fãrã a avea vreo 
permisiune de la stat, când autoritãþile statale au fãcut o 
razie la locul întâlnirii lor pe data de 26 aprilie. Ei au 
înregistrat numele creºtinilor, i-au chestionat ºi au filmat 
serviciul divin, a comunicat Forum 18.

Copiii de asemenea erau prezenþi în adunare. 
Oamenii statului au filmat un bãrbat care susþinea cã 
vorbeºte din partea Departamentului de Educaþie a oraºului 
Karºi. Biserica „otrãveºte minþile copiilor ºi îi priveazã de un 
viitor luminos”, a spus acesta. ªeful Departamentului de 
Educaþie a oraºului Karºi a confirmat mai târziu agenþiei de 
ºtiri cã acest bãrbat este o persoanã necunoscutã.

Autoritãþile au fãcut iarãºi o razie la aceeaºi 
întrunire pe data de 2 august ºi au întrebat creºtinii de ce ei 
continuã sã se adune. Celor din urmã li s-a promis cã în 
curând vor fi aplicate acþiuni judiciare asupra acestui fapt.

În capitalã un creºtin a fost reþinut ºi agresat de 
poliþie. Într-un alt caz, Timur Ahmedov, un uzbec creºtin, a 
fost oprit de poliþie la o staþie de metrou din cartierul 
Mirabad din Taºkent, pe data de 21 septembrie. El a fost 
percheziþionat ºi poliþiºtii i-au confiscat biblia, alte broºuri 
creºtine ºi CD-urile. Douã sãptãmâni mai târziu, el a fost 
chemat ºi interogat de poliþie. „Poliþia din Mirabad l-a 
agresat pe Ahmetov împingîndu-l ºi trãgându-l, ba încã 
lovindu-l de câteva ori. Ofiþerii l-au interogat în privinþa 
sursei de aprovizionare cu literaturã religioasã”, au 
menþionat creºtinii localnici.

Curtea penalã din Mirabad l-a amendat pe Ahmetov 
de cinci ori cât salariul minim lunar pentru pãstrarea ilegalã 
a literaturii religioase ºi totodatã a dispus ca aceasta sã fie 
distrusã.

Publicarea ºi distribuirea materialelor religioase în 
Uzbekistan este supusã unui control riguros din partea 
statului ºi toate activitãþile creºtine sunt ilegale pentru 
membrii bisericilor neînregistrate. Uzbekistan de mult a fost 
recunoscut ca unul dintre cele mai represive regime cu 
privire la libertatea religioasã din Asia Centralã.

Sursa: www.stiricrestine.ro

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã

ÎMPREUNÃ DUCEM VESTEA MAI DEPARTE

UNDE? CÂND? 
- la bãtrânii bolnavi ai bisericii (Nicu Ristea)
- la grãdiniþe (8, 9, 10 decembrie) 
- la ºcoli în Bucureºti (11 decembrie)
- la ºcoalã în Glina (14, 15 decembrie)
- la ºcoalã în Râmnicu Sãrat (16 decembrie)
- la penitenciar (17 decembrie)
- la Librãria Syntagma din Titan (18 decembrie)
- la Auditorium Pallady (20 decembrie)
- la Biserica Harul (25 decembrie)
- la orice uºã deschisã de Dumnezeu (zilnic)

CUM?
- prin rugãciune ºi post
- prin împãrþirea de invitaþii
- prin implicare directã pe teren
- prin dãrnicie
- prin încurajarea celor direct implicaþi
- prin diverse alte moduri

DE CE?
- pentru ca Mântuitorul nãscut la Betleem sã fie cunoscut ºi 
recunoscut la Domn de cât mai mulþi semeni de-ai noºtri
- pentru ca Slava Domnului sã strãluceascã mai tare decât 
luminiþele lui Moº Crãciun în Bucureºti
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